LIDERANÇA
Pastor Efetivo
Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 / 8874-9391
juarezrol@gmail.com

Presbíteros
Iremar Fernandes – 3506-3373
Luiz Cláudio Araújo – 3232-3532

Diáconos
Antônio Moreira
Gláucio Maurício – 8887-7369

SAF- Soc. Aux. Feminina
Vilta – 3225-8820 // 9625-2705

Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128

Escola de Artes
Glaucinha - 3245-1643
Selma – 8792-4150

VOCÊ PRECISA SABER!!! A palavra de Deus é
constantemente adulterada em sua pregação, tanto pela
incapacidade espiritual para interpretá-la de forma correta,
quanto por dolo e má fé de líderes religiosos inescrupulosos,
que manipulam as massas. A distinção feita entre lei e graça é
um exemplo. No momento em que as mensagens pregadas
nas igrejas sobejam em pretensa graça, e não confrontam os
pecadores, nem os chamam a assumir a grande
responsabilidade que vem com a graça da salvação, deixandoos confortáveis com os seus pecados, agora “sem os rigores
da lei”, é sinal de que não visam à salvação de almas
perdidas. A mensagem do evangelho, na verdade, é o
cumprimento da lei, e jamais fará sentido sem a conversão.
Inclusive os crentes verdadeiros, se não forem instados,
regularmente, pela mensagem do evangelho que os chama à
santidade, é sinal de que estão muito mais interessados em si
mesmos do que na obra de Cristo, e que precisam morrer mais
para si mesmos, e viver mais para Cristo. Pensem nisso!
CULTO DE DOUTRINA E ORAÇÃO – Atenção! Como a
maioria dos alunos do Curso de Teologia não está podendo vir
nas quartas-feiras, as aulas serão ministradas apenas nos
sábados. Nas quartas, voltamos com o culto de doutrina e
oração, e iniciamos uma série de estudos sobre Jesus, o Deus
Filho, a partir do Velho Testamento. Todos estão convidados a
participar.

Rua Vicente Lucas Borges, 477
CEP – 58025-510 – Jardim 13
de Maio – João Pessoa (PB).

Nossa Conta
Bco do Brasil Ag. 3204-2
Conta Corrente 30.303-8
CNPJ-08.828.992/0001-51

ELEIÇÃO DE OFICIAIS – Amados irmãos, estamos
carecendo de oficiais em nossa igreja, tanto presbíteros como
diáconos. Portanto, aproximando-se o período em que os
elegeremos, não nos esqueçamos de pedir a direção de Deus.
ANIVERSARIANTES – Dia 02 - Zenilda D. de Araújo
(3232-3532); Dia 05 – Danielle G. da Silva (8739-8249);
DIA 13 – Andriel Victor de C. Soares (8713-2871; Dia 19 Zoraide A. Leite (3225-1665); Dia 20 - Viviane G. M. de
Souza (3244-4945; - Dia 21 – Márcio M. e Silva (3225-8820)
e Melissa de O. Polari Souto (8650-2004); Dia 23 - Vilta M. e
Silva (3225-8820; Dia 30 - Matheus D. de Araújo (32323532). Deus abençoe os seus santos.

Ofertas
“Cada
um
contribua
segundo tiver proposto no
coração, não com tristeza
ou por necessidade; porque
Deus ama a quem dá com
alegria” (2Co 9.7).

Rua Vicente Lucas Borges, 477. Fone-(83)3224-5226 - João Pessoa

Site: www.ip13demaio.org
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO
9:00h Escola Bíblica.
18:00h Culto de
Adoração.

QUARTA
19:30h Culto de
Doutrina e oração.

SÁBADO
19:30h Curso Básico
de Teologia.

EXPEDIENTE
PASTORAL
QUARTA

========================

Nosso endereço

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália,
Antônio, Denilson, Ester Pretos, Fábio, Kallyane, Lúcia,
Milena, Nina, Nita Leão, Selma, Valda, Wanda, e pela plena
recuperação do Pr. Juarez.
VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a
vida de todos vocês. Voltem sempre!

17:00h - Atendimento
no Gabinete.

QUINTA
15:00h– Atendimento
no Gabinete..

SÁBADO
18:00h – Atendimento
no gabinete.

DOMINGO
17:00h e 20.00h –
Atendimento no
Gabinete.

Obs. Conquanto o
Pastor esteja sempre
à disposição para
atendimento e visitas,
as manhãs são
dedicadas ao estudo.

A LEI E A GRAÇA
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de
todo o teu entendimento. (...). Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas (Mt 22.37-40).

Queridos, é comum ouvir algumas pessoas dizerem que não estamos
mais na era da lei, e sim na era da graça, querendo, com isso, dizer que a
era da lei era mais severa, e que a era da graça é mais branda.
Obviamente, tais pessoas nunca compreenderam que a graça, o amor, na
verdade, é o resumo da lei. Este é o sentido exato das palavras do Senhor
Jesus nos versículos acima. Todos os mandamentos da lei nada mais
estipulam do que o amor a Deus e ao próximo, ou, em outros termos, que
toda a lei simplesmente expõe o real significado de amar a Deus e ao
próximo. O grande equívoco está em achar que amar a Deus e ao
próximo é mais fácil do que cumprir a lei de Moisés. Afinal, as pessoas
se contentam em afirmar estas coisas, já que podem muito bem ir à igreja
aos domingos, dar o dízimo, e entender que, nestes atos, o amor a Deus
foi cumprido. De igual modo, o fato de não roubar os pertences ou deitar
com a mulher do vizinho já demonstram o seu amor ao próximo. Assim
pensavam as pessoas religiosas do tempo de Jesus, como o jovem rico,
por exemplo (Mt 19.21). Naquele episódio ficou claro que o jovem não
amava o próximo como imaginava. E nós? Porventura demonstramos
amor a Deus a ponto de negar a nós mesmos, deixando de fazer a nossa
vontade para fazer a sua vontade? Já vendemos alguma propriedade
nossa para dar aos pobres? Pois é, irmãos! As pessoas que consideram o
Deus do Velho Testamento, o Deus da lei, mais rigoroso do que o Senhor
Jesus do Novo Testamento, o Deus da graça, nunca entenderam a dureza
das suas palavras. Na verdade, é muito mais fácil evitar dormir com a
mulher do próximo, segundo a lei, do que evitar cobiçá-la no coração,
segundo a graça. É muito mais fácil não assassinar o próximo, segundo a
lei, do que não odiá-lo, segundo a graça. É muito mais fácil não roubar
os bens do vizinho, segundo a lei, do que privá-lo de nossos bens que
devemos compartilhar com ele, segundo a graça. Percebem, irmãos,
como precisamos conhecer o nosso Deus, como precisamos interpretar
corretamente a sua palavra? É um grande equívoco imaginar que o Deus
do Velho Testamento exigia que cumpríssemos um monte de regras
difíceis de serem cumpridas, e o Senhor Jesus do Novo Testamento
apenas exige que amemos a Deus e ao próximo. Na verdade, o evangelho
do Senhor Jesus, quando interpretado corretamente, não é uma boa
notícia para aqueles que se acham enfadados com a lei, e sim, um fardo
terrível. Somente quando compreendemos a palavra de Deus, pela graça
de Jesus, podemos amar a Deus e ao próximo, no poder do Espírito.
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 33.1-4 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 74 NC – Jesus, Senhor, me Achego a Ti.
Leitura Bíblica Alternada – Mateus 5.3-12 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 37 NC – Jesus, Teu Nome é Santo.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 64 NC – Grata Memória.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 33:1-4 (Leitura Uníssona)

1 – Exultai, ó justos, no Senhor! Aos retos fica bem louvá-lo.
2 - Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas.
3 - Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo.
4 - Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel.
____________________________________________________________________
Mateus 5:3-12
3 - Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
4 - Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
5 - Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
6 - Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
7 - Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
8 - Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
9 - Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
10 - Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
11 - Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem,
e, mentindo, disserem todo mal contra vós.
12 - Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus; pois assim
perseguiram aos profetas que viveram antes de vós.

HINOS LITÚRGICOS

HINOS LITÚRGUCOS

74 NC – JESUS, SENHOR, ME ACHEGO A TI Incomparável és, Senhor,

Jesus Senhor, me achego a ti,
Tua ira santa mereci;
O teu favor estende aqui!
Aceita um pecador!
Eu venho como estou!
Sim, venho como estou!
Porque Jesus por mim morreu,
Eu venho como estou!
As minhas culpas grandes são,
Mas Tu, que não morreste em vão,
Me podes conceder perdão!
Aceita um pecador!
As minhas culpas grandes são,
Mas Tu, que não morreste em vão,
Me podes conceder perdão!
Aceita um pecador!

37 NC – JESUS, TEU NOME É SANTO
Jesus, teu nome é santo,
Merece o nosso amor!
És nosso Deus, que estás nos céus,
E nosso protetor.
Incomparável és, Senhor,
Em tua compaixão;
Quiseste, para o mal vencer,
Fazer-te nosso irmão!
Jesus, teu nome é santo,
Merece o nosso amor!
És nosso Deus, que estás nos céus,
E nosso protetor.

Em tua compaixão;
Quiseste, para o mal vencer,
Fazer-te nosso irmão!
Jesus, teu nome é santo,
Venceste sobre a cruz!
O teu sofrer, o teu penar,
À vida nos conduz.
Glorificado estás nos céus,
Atento à adoração
Que vimos nós, fiéis, prestar
Com grato coração! Amém.
64 NC – GRATA MEMÓRIA
Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo,
De bendizer-te, de cantar-te glória;
Pois guardo na alma teu amor imenso:
Grata memória!
Quando perdido vagueava aflito,
E em densas trevas meu andar seguia,
Tu me buscaste, lá dos céus mandando
Luz que me guia!
Quando oprimido por mundano jugo,
Em meus caminhos eu me angustiava,
Deu-me descanso tua voz tão terna,
Que me chamava!
Aos fortes braços eu corri confiante,
Meigo e bondoso, não me recusaste
Em teu imenso, suave amor, tão puro,
Me agasalhaste!
Oh! Nunca, nunca cessarão meus lábios
De bendizer-te, de cantar-te a glória;
Pois em minha alma tu és sempre,
Ó Cristo, grata memória!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 46 do Catecismo Maior – Qual foi o estado de humilhação de Cristo?
Resposta: O estado de humilhação de Cristo foi aquela baixa condição, na qual, por
amor de nós, esvaziando-se de sua glória, ele tomou para si a forma de servo, em sua
concepção e nascimento, em sua vida, em sua morte, e, depois de sua morte, até à sua
ressurreição.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu
vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus
discípulos: se tiverdes amor uns aos outros (Jo 13.34-35).

